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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
Fimo soft in blauw, turkoois, rood en oranje,
Fimo glanslak, nylondraad 0,35 mm,
sleutelringen, Fimo kralen roller,
antieke metallic kralen, fi mo steeknaalden

Benodigd gereedschap:
onderlegger
aluminiumfolie,
tandenstoker

Fimo sleutelhanger
Klanten upload van mevrouw Silvia Stabauer
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Klanten upload van mevrouw Silvia Stabauer 

Kleurrijke sleutelhanger gemaakt van Fimo, versierd met chique metallic 
kralen, om cadeau te geven of als een vrolijk accessoire voor je eigen 

sleutelhanger.

Stap 1:
Vorm van de Fimo verschillende vormen - harten, ballen, 
rechthoeken. Met een andere kleur Fimo kan men kleine 
puntjes of dunne Fimo draden op de eerder gevormde 
fi guren drukken. Indien nodig, kun je ook gebruik maken van 
de Fimo kralen roller.

Stap 2:
Steek je Fimo vormen op tandenstokers en eventueel daarna 
op samengerold aluminiumfolie (om te voorkomen dat ze 
drukpunten krijgen). Laat de fi guurtjes in de oven (110 °C) 
uitharden. Na het afkoelen breng je een dun laagje glanslak 
op de kralen aan en geeft ze hiermee een mooie glans. 
Tip: Bij het lakken, de kralen op een tandenstoker prikken, 
dan houd je je vingers droog.

Stap 3:
Na het drogen rijg je de Fimo vormen afgewisseld met de 
antieke metallic kralen op de nylondraad (maak aan het 
uiteinde van de draad een knoop, zodat de kralen goed vast 
zijn gemaakt), halverwege bevestig je de nylondraad aan 
de sleutelhanger en maak je een knoop in de draad. Daarna 
rijg je de andere Fimo vormen op de nylondraad en zet je de 
kralen helemaal onderaan weer vast met een knoop.


